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Divat volt valaha a képes újságoknál, hogy 
poszterminőségben adtak közre egy-egy fel-
vételt, rendszerint valamely sztárról (akkor 
még így hívták a celebeket). Ezt a hagyo-
mányt újítjuk fel most, a magunk nyelvén 
fogalmazva persze: Sebestyén László felvé-
teleivel. Fadobozos, lábon álló, fekete-fehér 
felvételekre alkalmas „Klösz”-kamerájával 
a pazar pesti és budai paloták udvarait 
örökítette meg. 
V., Nádor utca 5. – Mérleg utca 10. Az egy-
kori Szél utcában 1826-ban nyitották meg a 
Tigrishez cégérezett első fogadót. A korabe-
li tudósító dicsérte alkalmas szobáit, nagy 
udvarát, a tágas kocsiszíneket és istállókat. 
Az épület 1837-től Wagner Sándor és neje 
tulajdonába került, akik a korábbi földszin-
tes ház falaira támaszkodva a kor fényűző 
háromemeletes szállodájává alakíttatták. 
Az 1840. november 1-jén átadott intézet 
első és második emeletén 130 vendégszoba 
várta a látogatókat, míg a negyedik szintet 
a háztulajdonos pompás lakása foglalta el. 
Emeletenként kút szolgálta a kényelmet. A 
Tigrist és a sarokrészen lévő kávéházat bér-
lők üzemeltették. A betérőt a hajdan kocsi-
színnek és áthajtónak szolgált keresztszárny 
fogadja, amely két részre osztja az udvart. 
Az emeletek három oldalát dór oszlopsor-
ral tagolt tágas fedett folyosó ékesíti, míg a 
bejárattal szemközti részen függőfolyosó 
látható. A Wagner család a 19. század végé-
ig birtokolta az ingatlant. 1900-ban bezárt a 
szálloda, az épületet bérházzá formálták. A 
hátsó szárny negyedik emelettel bővült, a 
nyugati folyosót teljesen, az északinak egy 
szakaszát beüvegezték, a bejárattal szem-
közt pedig liftet építettek be. A Nádor utcai 
homlokzat még őrzi az egykori kapuformát 
a szálló cégérével, a tigris szoborral. Ez az 
udvar felidézi milyen lehetett az egykori 
Kirakodó, ma Széchenyi István tér szintén 
Hild József (1789–1867) által tervezett napja-
inkban már nem látható épületeinek repre-
zentatív, méltóságteljes udvara.  (H. V.)! ●
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